
202 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
----------------------------

ΕΝ.Α ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΜΕ ΑΚΡΠΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

ΗΕΤΡσr ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Εtχα την εύ~α~ρ~α πe6mρατα 1 νcι. κ•α't'ανράψω ένα aνέ,κδοτο2 τρα
Ύούδι με aκ,ρ,ιτικa στοιχεί•α άπο τη χωeωvή μου Χρυ·σταλλοi5 ΧατζηΎιά-
1'Κου3, .τ.:!Jόcψt"(α (Ζ~ιο τi'ιν Κι:ιθρέα κ-αi τώρ~α κάτοικο στο Καϊμακλί. 

Το ποίημα αποτεJJεiίτα•ι <'ι.πο 43 δfκαπε·ντασύλλαοου·s στίχους --· 
σε μερικουs τα κεν·α κι οί χασψωδίες; εlναι εiιδιάκριτες -- με στοιχεία, 
:~πιδράσεις; καi σ-rιμψι:ρ·μοiς aπ:ο παλλα δημοτ•ικα τρ•αΎούδι•α. Για παιρά
ι'\~ηψα: Ι. Οί έvδείξεις yι,α τηrν ϋπ·α·ρξη Σαρακηνοϋ, που είναι μάλιστα 
Ιι συμΠ<ρωταΎωνισηΊs στο τ.ρα"(ούδι, άνά?οt:ν το ποίημα σε a~ιτικα 
πλαίσια, ό:πο τι\ όπο!.α δέχτηκ•ε t'ηιω<σδ"[1ΠΟτε έπιδράσιεις;. Π. 'IJ ό;vαqορ{':ι 
στη Σ·αλονίκη (στ, 8) 6ιι:1μίζα τη yνωστη ιμπ•αλλάντα τής 'Αρ•ετούσας; με 
~'•tος; προξενητάδεs που Θρχοντα·ι ά.πο τα ξένα. 

Ηροξενητάδειs fjρ·Ηαvε άπο τη Ηα6υλώνα 
ν·α πά.ραι~νε ηΊ"'' 'Αρετη πολυ μακρυα στα ξέv.α. 4 

1. Σ τiς 3 I τοίί Δε1<0έο.ρη 1978 στο σπίτι τοv Στvλ:ανού Π πάση_ 

2. Το ποίr,μα δi:ν κάταχω;J·ίζεται σε καμμι.a a'Π'ο τ!ς έι<5όσε.ς δr1μοτικω, τραyοuδιώ,ι 

μας. Βλ. π.χ. Hedwiη:g Lίideιke: ΕλλΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟτ!ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδοση 
'Ακαδηιμίας 'Αθηvων, 'ΑΘη,'<Χι 1943 · Arno[.dus Pas.sow: Τραγούδια ρr.Jιμαϊiι::-χ 
Athenis MDCC01JX· Ν.Γ. Πολίτου: <ςΕΚΛσΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝ!ΚΟΥ ΜΟΥ», f,κ;δοσις δκτη (θιc56σεις Ε.Γ. Βαyω·Jά'<Jη) ΆΘ,ηvαι· Γεωργίου 

Δ Παχπκοίί: «210 ΔΗΜΩΔΗ ΕΜΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑ.ΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ Κ ΟΥ ΜΟΥ», 'Αθήναις (τίιποι·ς Τ.Δ. Σαtκελλα,ρίου) 1 905· Γεωρy. 
Κ. Σm.ιριδάκt καΙ Σm.ιp. Δ. Πεφιδέρη: «ΕλλΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟϊΙ ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ,,, 
ΜΕκδοση 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 'Milvαι 1968' Άκο:δ·:ψίας Άθφών (Δηιμοσιwματα. 
Λαοyρα ΆpχείσιJ άρ. 7) ΕΛΛΗΝΙΙ<Α ΔΗΜΟΤIΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ('Εκλοyi]), τομ. 
Α', Άθήvαις, 1962 κλπ. 

3. Ή ΧρvσταλλοG Χατζηyιάyοκοv &κοvσΈ: το ποίημα ό:τrο τη yισγιά τtης Χατζ.ηελέvη 
Χα:τζηκωνσταvτfι Ζαψ'Π'άκου όπrο τi]v Κuθpέ.α, ΠΟΟ πέθανε στα 1928 σΕ ήλικία 90 
χρόνων. 

4. Βλ Ζαχο:;ρία Παπαvτω·vίου: «0 ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ» έκ6. ΟΤκος Δημη
τράκου, 1932 σ. 13' Έvτ6ίyry; ΛύντΘκε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟτ!ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΜΕκδ. 'Ακα5ημίας 'ΑΕην&ιv, '1\θιf],vαι 1943, σ. 14· Ν.Γ. Πολίτη: «ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ», έκ:&οση έκτη (έκδό.σε:ς Ε.Γ. Βσ:yιο
νάκη) 'Αθήνα, σ. 140. 
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'Η Σαλονίκη μάλ~στα άπαvτάται σε κυaτριια:κή πα.ρ·αλλαΎiJ της 'Α f! ε τ η;: 

Ιleοsενε.ιaν τfj:;; &φέρανε τζ' έτζιεJίνη:;; άπου π.έρα 
νά πά' μακρά, όλόμιαΚQ•α, κοντι'z στου Σ.wλονίκη.5 

ΠΙ. Το ποίηιμα παρουσιάζει ?:πίσηr:; στσιχεία προσόμGια μ-8 το ποί-· 
η'μα τού Χα·ρζάνη fι τfjs 'Ηλιονέννητης, που 6 Νικ. Γ. Πολίτης (Έ κ λ ο
Ύ α ί, ά.Q. 74) τα ~5χη π·εριι:λά6ε'ι στα άκριιτικ,?.ι ·μt; τίτλο ~<της ΔWΎέν·νη
της>>.6 

Ιν. ΊΙ τeλειυταία διστιχία (στ. 42 --43) άποτε;λ;ι>i" 0'-''νηθι:σ;uf.,,ο 
φαινόμενο πoiJ Μ.αντάτ•αι σe πολλa δημοτικa τρα'\'Ούδω7 . 

ν. Οί στίχοι 25 με τi]v επανάληψη στο στ. 27, ε{ναι U'L'νηθισμένοι 
σε Κtc'ΠρΗt'ΚU δημΟ<τιικα Τ{!αγούδια8 • νι Οί στίχοι 36--37 εΤνreι άνά.λσyοι 
με πολλa κυπιριακά δημοτικa τραyοt5δι·α9 • VH. Ταυ-τόσημ.Qι σχεδΌν εί:νι:tι 
κ'αt oi. στίχιοι 32--35 μ' iiλλα κυπριακα δηιμοπκα τραγούδια10. VIH. Οί 
στίχοι 29---31, που παρουσιιJ.{~Ο1)V καl τlς πιο μεγάλε~ χασ·μωδίει;;, εlναι 
χι αi1τοι συνηθισμέ·νσι στην κυΠΙριιακη δημοτικη ποίηση 11 . 

II~O ΚάΤ(Ι) Π•αραθέt'(ι) το ΠΟίηιμια. 

1 Σαρατζη"·οιt; ιiyάπησΕ- την έ~αλιαδε.iλφή του 
άyάπ•αν την τζ,αγύ.Jt1αν τον χιρόνια δεκατeσσά.ρω. 
Πάvω στο~ δ•εκιατέJσσερeις: στέ.κει τζ' άvι (y) &λfι τηι;; 
---Κόρη ούλλ•ειι;; χαρ-τώνοrνται, τζ' υύλλες: άρμολοούνται 

5. Ε. Λίnιτ1JGε, δ:π. σ. 16. 
6. 'Ακο::δ'ηιμίο::ς Άθηvclιv (Δη,μοσ:<:ύματα Λσ.ογρ Άc:;-χcίοv άp. 7) τ. Α' σσ. 394- -397 
7. Βλ. Ε. Λύvτεκε, ο.τr. σ. 22, οπου το τελεvτσlο τετpάσηχο aπο το πο!ημα (άπό 

1 23 στ.) τf\ς ΆριετF,ς: 

Δοξάζω<π yλυrζΕ. Θεέ, πού 'σαι crτa ψηλQuένα 

όπου κριvίσκεις τa κ.pυφΌ: τζσ:1 τα ψαι~ι~ερωμέvα 

ώς τζο::Ι τό: δέντρα τ' ~. 1t'6ς έv άy<t!11ryμέvo:: 

δ,τι έκάvαv (<.iNfσ:vά, κό:vουv τζο::) τrεθαιμέvα. 

8. Βλ. Ε. Λίινrεκε, δ:π., σ. 147 στό τ;:-ιcyού5ι «ή Γρ:στιvοu», <:Yτrov oi στ. (28----30). 
Κάμετε τόπον, τζυ:κλωνο1 τζαJ τζύκiλοv σί '!'1"'α!Π'άες, 

να .μιτιi) va δ.(-;, τή Γ·pιστιvwv, ΠQV €σιει Π1pσκοπάες 

'Εκάμαv τζΕ:1 σί τζι>κλι:..;νο) τζα; 11ζίιrκλοv oi π<Χ'τl"άες 

τζ' έμrπην va δη τη Γριστινοuν πΌv εΤσιεν πρ01<0'1'Ι'άες 

9. "0. 'Π'. σ, 221, 0"'-. 76----78_ 
10. "Ο:π. σ. 221, στ. 73-75 κ:α1 89 
11. ·ο:π. στ. 70----72; 

Τζ' i:σιι.Jψεv τζσ:Ι φiλryσεv δκvο 'μiμά5κια καη.ψvμένα 

τζαl κατωθκιbv έφίλησεv δκι.ι•ο σι<:ίλη κοupεtλλέιvο:: 

τζα.Ι κατωθtκιοv έφί.λησεν δΚΙιιΟ σιέpκα σταvpωμέvα 

, ...... ., ....... ~·~ .. ··~ ... ~~-~~·~···~···~ .. ~~ 
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5 i~σο\> j"ιατ' ~χ ι;α:ρτώ-\!εσα.ι., j"ιατ' iv iιρμιο.λοiiσα:ι, 
-τήν πλάση!V ά."rου μf':Κα:με\) ΠΟ.W\) U:'HQ!XS νa με πά.ρει; 
ηΊ ζώ-νη π c,) μού ~IPεQεs άπο τη Σ σ, λ ο ν ί κ η 
διπ:λήν, τρι-πλή'\' την ζ<οννσt:1μιοον τ;' ά.ρτήρα-ν μου τζ' ό πήιυs. 
'Γι~a μο-νi)ν τή ζώνν·Ο'υ'μαι τζ'<Ιι λεiJφκοομα:ι τζαι πήχυν. 

ro -Να πa V·U π:είς της •μ.άvας σοο τριιιροϋχα να σοϋ κάμε-ι 
τfl π.ρiί)τον στο ~·ε66άτιν , το δεύτερ-ον εις τές ένηa 
το τ(!ίΤΟ το mz.λλύτε.ρο .είς το Π<JιQάθυ.ρό'\> σσι>. 
-Π.αρ{ι ,.σ, πω τής μάνα~ ,~ι;ου τριρ.ού:χ;α να μσϋ κάμει, 

κ-άλλιον να πω τής μά'\•ας μοο το μ\-'ήμ:-.ι. μσι> να 6κιάλει. 

15 -·Τζ.a.ι κό(!ιη θέλ:εις να Χ;αθείς, τζαι θ.έλεις να πεθάν8ις, 
φό.ρησ' τά χρυσοπρά:νειλλα -rζ ' ε6κα στο Πε(!<ιι6όλι 
τζα\. πιe της δάφνης τiJ ζουμlν τ·fίς άρικ.ολιiiς τi'> Μ.Jδι.ν 
τ~cι\, Μιμνε y6ρε mέθαν~ τζε:ϊ πα στ(> ν "Αη flιά,:νην. 
Που χ.ωρατ·τας τής τt'δλη::: π'·α:ληθιν.a τ.Ο Κ'άΙμ"'ει, 

20 Πί'\-"VΒL τής δ!iφνης το ζο-qμιt, τής άιρκολιaς το λάδιν 
τζ' έγ"ρε.ν τζ•αt πgθ'ανεν τ-ζεί. πά' στον "Α η Γιά:\:νιrν. 
Νάσ.ου τζαι το Σαρ•αΤbη\0'\' τ~· ~ρκετ·αι απ' το κ'\Wήj'ι 
'Όσοι τόν άναποiσασι·ν. <εί.παν του εΤ'\··α•ι ξέ'\-'η 
lίσ'()t τον έμ ισ·οΌσασιν, ε1Π'αν του eν δικf} τοι:. 

25 -ΚάJμετε τόπον, α.~οντε,s, τζαt κύκλιον οί παπά:δ~ 
τζαι τόπον τα δκιισr.ιόπ·Ο't\λλα να μπii) 'σ-σω πουν ή κόρη. 
'Εκάιμαν τόπον άρκον.τει:; τζ,αt κ~ον οί παπάδει:; 
τtαι τόπΟιν τα δκιιαχιόπουλλα -rζιαt μπi}ν έσσω πούν ή κόρη. 
Πρ&τ·α έψ{.λησε δκυο μάJθκια καλιtι~φένα 

30 τζαt ταπισο'' έφίλησεν δκυό σιείλη φιλι·ημέν.α 
τζαί {"!(Jτερνtt έψίλησ•ε. &.ι"() σιιέρκα σταuρωμένα 
6'Κάλλειι που τή'' κ.αξούλ~JCJ;ν -ro'\J το άgκ-ι'Qον φηιχάριν 
τζαt μεσ'· τ' άιρκυρο<ιη1κ~\' έσuει άQΚ'l,ρο·ν μασιαίι(!<ιν 
στο (}ύQ·αν{ιν τό εσι:.ρεν στα σιιέρκ.α του το πιάννει 

35 τζαi πάλε ξανιω'\)e'\'Ιθι -ro εί.ς την καρκιάν του έμπήχτην 
-Σαν Κiλαί' τζ.είνης ή μreνα της a; κ·λιαί.ε.ι τζ' fι δική ιμου 
Σαν κλαί' τζ:eίνηι:; ό τζύρη~ της U\; κ.λα.ίε>ι τζ' (! διιχά.; μου. 
'Εθάψαν το-ι-ς σ' i!·ναν τζi!ΟύQιν. 
Βλαστii της κόρης λειμ.ονιά, του παιίίθ-.ιιου τζυπαρίσσι. 

40 έσ'υ6κfν ό τζ·υπάρισσος τζ' έφίλαν λιeμονούδκια 
τζαι 'σ"ι,:βκ.ειν τ.ζαι 1i λιεμ.ο,•ιiL τζ·αt φίλια·ν κυ.rο~ίσσιν 
-Δοξάζω σ.e yλυτζ8 θεέ. ποοσαι στα ψηλωμένα 
δ,τι έκάμ'\'αν ζαιντ-αν<t κά;μ'\"(VΙJν τ' άπ.σθα:μένα. 

ι. 




